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WS Ide dugnad

Post-it

HANDEL &
NÆRING

Avgrense
Samle handel
Fortette i Sentrum
Primært i området mellom
Storgt. og Jernbanen
Flytt Stortorget til Sentrum
Utnytte jernbanebygget til
Markens Grøde og lokale
utsalg (håndtverk)
Mer variert utvalg
Fiskeoppdrett e. Nortura

IKKE nytt Kjøpesenter!!
Heller ”Landhandleri”
Ikke et stort kjøpesenter i Sentrum!
Kort, enkel vei mellom butikker, helst u. Tak
Må skapes aktiviteter i Sentrum som drar
publ. fra Rudskogen til Sentrum. Tog fra
Rudskogen.
Nytt Næringsbygg der Pakkhuset har stått.
Bygges i samme gamle trehusstil.
Jobbe langsiktig for å få Bohus inn til
Sentrum

Innspill
Skjema & Brev
Bedre markedsføring av utvalget.
Bedre utnyttelse av Lannem og Bygdetun
Bygge opp interessante fagmiljø
Cafe med uteplass
Cafeer på gateplan
Flytte Stortorget til Sentrum, v. Isen og
Misjonshuset
Få besøkende hos Lannem til Sentrum (for å
spise)
Lett tilgjengelighett til butikkene i Sentrum
Life Resort i Rakkestad
Matbutikk i Sentrum.
Mer handel i Sentrum. Flytt butikker fra
Stortorget til Sentrum
Ny næringsvirksomhet i Sentrum.
Næringslivet må samarbeide og være mer
offensive.
Parkerte jernbanevogner ved stasjonen som
Cafè
Posten til Sentrum
Sikre flere folk i Sentrum, også om kvelden.
Julemarked i sentrum =positivt
Små butikker med topp service!
Småbutikker m. personlig service og
fagkunnskap
Småindustri som kan lokke turister
(kunsthåndverk)
Styrke spes.forretninger m. Dagligvare på Isen.
Viktig å ta vare på arbeidsplassene
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Facebook
Synes ikke vi må ødelegge
sjarmen i sentrum
Service, service, service
Tror ikke det er parkeringer som
er problemet, men utvalget
Leie ut lokaler til nyetablering
til rimelige priser,
Skape bondeliv i sentrumsgata
Handelsstanden må etablerere i
nye nisjer
Først og fremst må de tomme
lokalene fylles opp
Posten tilbake til sentrum
En time lenger åpent på ettermiddagen er viktigere enn tidlig
åpning på morgenen.
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Tungtransport vekk fra
sentrum
Parkering –
- inne/ute, over/under
- Buss, tog, parkering på
ett sted.
Ikke parkeringshus
Bilfrie soner
 Gågate
TRANSPORT
Møteplass
Styrke Kollektivtrafikken
&
- og tog
Redusere biltrafikken
PARKERING
Sentrumsnære stier/gang- og
sykkelveier

Post-it

Innspill
Skjema & Brev
Bedre skilting!
Balansert trafikk gj. Sentrum
Forleng Heggveien til Rådhusgata!!
Bedre kollektivtransport
Geoteknisk avklaring ad. Grunnforhold
Bedre utnyttelse av Jernbaneområdet.
(Øyvind Østbye)
Flere gater
Ingen forlengelse av Heggveien
Forlenge Heggveien
Parkering i underetg. m. tunnel til
Gratis buss til Sentrum v. Arrangement på
nærliggende kvartal.
Rudskogen.
Plasser til busser, taxi og togpassasjerer
Lett-industri ved Isen (er allerede tungindustri i
Rundkjøringer ved Bergenhus og
området)
Lundskrysset RV22
Ny veitrassè Jernbanegata/Gamle
Skilte P-plasser
Meieri/Løvveien, for tungtransport.
Tidsstyrt tungtrafikk 7,5t – utenom sentrum
Omkjøring for tungtransport
på dagtid (f.eks 8-17)
Omkjøring ved Løvveien til Jernbanen
Tilbaketrukket parkering
Parkering:
Tiltak for å få Mysen-Sarpsborg kjørende inn Parkering bak butikkene
til Sentrum. Masse potensiale;
Utvide Bankplassen til omr. rundt/bak
hyttefolk/båtfolk i sommer halvåret.
Flytt p-plass 9/55 til brannstasjonen til fordel
Tungtrafikken må IKKE ledes om
for nytt forretningsbygg
Lundskrysset og ned Kleva/Bergenhus
Utvid Samvirkeplassen til også å omfatte 7/75
Tungtrafikken vekk fra Storgata
og 7/76.
Utnytte toget v. arrangement på Rudskogen.
Lagerhustomta gjøres om til parkering for
Togavganger hele dagen.
pendlere samt drosjene.
Utvidelse av jernbaneparken og drosjebua
Riksvei 22 må bli utbedret.
flyttes inntil Jernbanestasjonen el. inn i
Rundkjøring ved Bergenhus og
stasjonen. Bussene flyttes sydover mot
Lundskrysset.
siloen.
Små parkeringsplasser m. god merking
Ny bru over elva
Tilgjengelighet
Tungtrafikken ut av hovedgata.
Tungtransport må ut av Sentrum.
Tuntrafikken legges via Industrifeltet m. bro
over elva til Sarpsborgveien
Utbygging av gang-og sykkelveier
Storgata (fra Møllergt. til rundkjøringen) samt
Møllergata gjøres enveiskjørt hver sin vei.
Isen – bygg om til forretningsformål (ev. kan
Stortorgforretningene flytte inn)
Nylandskvartalet (8/5 of 8/70 m. tilliggende
areal) bør bygges ut til forretninger m. front mot
Jernbanegata, ev. m parkering i u.etg. og m.
Innspill fra Rakstingene til Plansmia”gåpassasje”
Rakkestad fra
31.jan-4.
feb mellom
2011 37/63 og
Møllergata
8/60

Facebook
Folket skal trekke mot sentrum
Parkerings-problemene kan
delvis løses med bedre skilting
La oss ha fri parkering i
Rakkestad.
Noen flere handikap-plasser
Enveiskjøring halverer tungtrafikken gjennom det vi
definerer som sentrum
Selve storgata bør være forbudt
for 3,5 tonn trafikk eller mer
med unntak av varetransport.
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MILJØ &
GRØNNE
LUNGER

Naturlig stoppested
Offentlige toalett!
Grønne lunger i sentrum
Rent, søppelfritt,
søppeldunker
Belysning – sikre god
lyssetting
Trivelig, trygt
Mange møteplasser
Landsbypreg
Levende

”Tre-deklarasjon” (vedtekt, bestemmelse):
for alle trær i sentrum. For å hindre at
kommune el grunneiere kan felle store/gamle
trær e. eget forgodtbefinnende.
Benker, krakker og beplantning.
Bevare Velhaven som grønn lunge!
En liten park med fontene og mange
sitteplasser rundt
Fine Gatelys langs gangstier.
Nettverk av sykkel- og gangstier.
Store grøntområder i Sentrum.
Sykkelparkering rundt omkring
Sykkelstier/ Nærmiljø!
Ta vare på og plante nye trær i Sentrum
Ta vare på Velhaven!
Torg m/ grønnsaksutsalg/lokalprodukter
Tungtransport må bort fra hovedgata – bilfritt
på lørdager!
Utnytte Elva.
Utnytte området mellom Velhaven,
Bygdelegene, Myrvoldsplass og
Misjonshuset
Utnytte området ved Togstasjonen.
Velhaven må bestå!

KULTUR &
AKTIVITE
TER

BYGGESTIL &
BEVARING

Trebygg
Pent over-siktlig
Harmonioversikt, orden

Aktivitetsmuligheter for barn&ungd. –
”Lekeland” - klatremuligheter
Aktivitetssenter for barn&ungdom Isen
området
Flytte Gammelteknisk & Gammeltraktor til
Sentrum/Isen?
Folkehelse: Møteplasser/torg & Trivsel
Samle uteaktiviteter for barn ved Bergenhus.
(Skate/Ballaktiviteter/ løpebane rundt
stadion)
Ikke blokk/høye bygg
Regler for og enhetlig skilting og lyssetting
av bygninger/fasade

Innspill
Skjema & Brev
Beholde og skape nye grøntområder
Bevare og utvikle Natur-og Friluftsområder
Bevare Velhaven
Eksproprioer Myrvolds plass, om nødv. – den er
grusom!
Folkepark ved elva
Sentrumspark med cafe/uteservering,
plaskedam/fontene (godt skjermet for trafikk)
Sosiale rom
Torg v. Liensgården
Trivsel og Trygghet
Utnytte elva til Friluftsliv (i, ved og på)
Viktig m. mye grønt i Sentrum
Beholde Parken m. utvidelse av drosjeområdet.
Fjerne parkeringen rundt Liensgården og lage et
grøntområde.
Hjørnet Storgt/Skoleveien (Storgt. 25) vil bli et
fint grøntområde – riv ev. huset

Facebook

Variert og helårs
og på tvers av generasjoner
Biblioteket som hjertet for tettstedet
Samle f.eks. Bibliotek, Frivillighetssentral,
Kulturskole og kursaktiviter f.eks. på Stortorget

sørg for å få det historiske
opplevelsessenteret til sentrum

Estetikk, farger for å fortette
Forretninger på gateplan, m. leil. over
Landsbypreg

Bankgården er fantastisk,
Basarbua ikke må havne på
Kopla
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Midstuen:plen og park helt ned
til parkeringen, sett opp en
musikk-paviljong og flere
epletrær.
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Bevare særpreg, det
Opprinnelige

Renovere/dekorere Silo-bygget
Retningslinjer for farger og stil, både for
private - og næringsbygg.
Trehus
Utnytte Myrvolds plass
Tilpasset funksjons-hemmede
Mangfold i arkitektur
Bevare den unike Lotteribua

Tilgjengelighet – for alle!
 Handikapp-tilpasset
 Syklende
 Gående

Innspill
Skjema & Brev
Male siloen!
Max 3etg. høye bygninger

Facebook

Attraktiv bo-kommune, også for barn
Flere beboere i Sentrum.
Fokus på utdanning
For dårlig tilbud til rullestolbrukere! (spes. i
Storgt. v. ST2 stasjonen)
Godt helse og omsorgstilbud
Sammenslåing med Sarpsborg
Større fokus på utdanning

Jernbanen er knutepunktet

Sentrumsgården er en
"fargeklatt" med lang historie
fra Christoffer Torper bygde
den i 1927

Gullkorn:
-

”Det må en landsby til, for å oppdra ett barn”
Parkerte jernbanevogner ved stasjonen som Cafè
Siloen dekoreres
Utnytte Elva og elvebredden til friluftsliv (i, ved, og på)
”Mitt Rakkestad Sentrum” av Ellen-Marie Gundersen (ref. eget brevforslag)
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